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 S.C. ”E l e c t r i f i c a r e  C F R “  -  S.A.  
      Registrul Comerţului J40/16205/18.10.2004  

                        CUI: RO 16828396   

   DIRECŢIA EXPLOATARE 

 SERVICIUL FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ             
               B-dul Dinicu Golescu  nr. 38 Sector 1, Cod 010873, București 

                                  Tel CFR 124004, Tel PTT 021 / 319.25.12,  Fax. 021 / 311.98.38 

     
                  

Ofertă de furnizare energie electrică – client final noncasnic mare 
 

 

 Stimate client final, S.C. ”Electrificare C.F.R.” S.A. în calitate de furnizor de energie electrică 

deținând licența nr. 1966/2016, vă propune încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru 

clienții noncasnici mici în următoarele condiții: 

 

 Prețul de bază al energiei electrice: 423,88 lei/MWh  
 

În funcție de nivelul de tensiune la care se face furnizarea, potrivit reglementărilor în vigoare, la 

prețul de bază se adaugă următoarele tarife reglementate prin Ordine ANRE: 

 

 1. Tarif de introducere a energiei electrice în rețea (mediu) Tg: 1,30 lei/MWh 

 2. Tarif pentru serviciul de sistem: 11,96 lei/MWh 

3. Tarif zonal de extragere a energiei electrice din rețea TL, astfel: 

 

Zona de livrare lei/MWh 

E.Distributie Banat 19,22 

E.Distributie Dobrogea 19,22 

DEL Gaz Grid Moldova 19,22 

DE Oltenia 19,22 

Distributie Muntenia Nord 19,22 

E.Distributie Muntenia 19,22 

Distributie Transilvania Nord 19,22 

DistributieTransilvania Sud 19,22 

 

 4. Tarif zonal de distribuție a energiei electrice: 

 

Zona de livrare 
Tarif Inaltă 
Tensiune 

(IT) 

Tarif Medie 
Tensiune 

(MT) 

Tarif 
Cumulat 
IT+MT 

Tarif Joasă 
Tensiune 

(JT) 

Tarif 
Cumulat 
IT+MT+JT 

E.Distributie Banat 15,51 38,27 53,78 107,81 161,59 

E.Distributie Dobrogea 20,17 42,8 62,97 135,17 198,14 

DEL Gaz Grid Moldova 19,9 42,51 62,41 129,64 192,05 

DE Oltenia 27,27 51,42 78,69 127,66 206,35 

Distributie Muntenia Nord 18,72 38,15 56,87 127,88 184,75 

E.Distributie Muntenia 10,41 34,55 44,96 112,22 157,18 

Distributie Transilvania Nord 19,23 47,12 66,35 107,58 173,93 

Distributie Transilvania Sud 22,23 45,24 67,47 111,31 178,78 

 

 

 

SR EN ISO 9001:2015 

Certificat seria  SMC nr. 330 

SR EN ISO 14001:2015 

Certificat seria  SMM nr. 096 
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Prețul de furnizare al energiei electrice este compus din : Preț de bază + Tarife de transport 

și sistem + Tarife de distribuție (în funcție de nivelul de tensiune la care se face furnizarea). 

Valoarea acestor tarife poate fi modificată pe durata de aplicare a contractelor urmare a 

unor noi reglementări. 

 

În plus, potrivit prevederilor legale se facturează separat: 

 - certificate verzi (la prețul determinat potrivit legislației în vigoare, folosind ultima cotă estimată 

pentru anul  2021  publicată de ANRE <0.4505 CV/MWh consumat> și prețul de achiziție al certificatelor 

verzi <142,2107 lei/CV>), adică  - 64,07 lei/MWh. 

 - contribuția pentru cogenerare de de înaltă eficiență – 17,12 lei/MWh 

 - acciza comercială – 2,61 lei/MWh 

 - T.V.A. – 19% 

 

 La costul energiei electrice active se adaugă costurile energiei reactive potrivit legislației în 

vigoare, la tarifele reglementate ale distribuitorilor concesionari zonali. 

 

 Modalități de plată și facturare: 

 - Pentru o lună de consum se va emite o factură în primele 10 zile ale lunii de consum, 

reprezentând contravaloarea a 50% din energia estimată a fi consumată de către Beneficiar cu 15 zile 

înainte de începerea lunii de livrare. 

 - În primele 15 zile ale lunii următoare celei de livrare se va emite o factură de regularizare. 

 - Scadența facturilor este de 15 zile calendaristice. 

 

  ● S.C. ”Electrificare C.F.R.” S.A. va încheia contractele pentru serviciile de transport și distribuție. 

 ● Data la care poate fi începută livrarea: conform legislației în vigoare. 

  

Oferta este valabilă  pentru contractele încheiate începând cu data 01.01.2021 cu valabilitate de un  

an. 

 

 

Informații utile: 

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este GRATUIT și este reglementat de 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.), prin Ordinul 234/2019. 

  

Mulțumim pentru interesul arătat și vă stăm la dispoziție pentru detalii suplimentare. 

  

Cu stimă, 

Persoană de contact: Șef Serviciu  Furnizare Energie Electrică – Valentin BADEA,  

tel: +40 372 758 410, fax: 0372 875 487, valentin.badea@e-cfr.ro . 
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